
Goed verzekerd erop uit!

Waar je ook naartoe gaat, met onze caravanverzekering vier jij vakantie met 

een gerust hart! Door de uitgebreide dekkingsmogelijkheden en 
persoonlijke service is je caravan, tenttrailer, vouwwagen of stacaravan 

goed verzekerd.



Nieuwe caravan:
Mogelijkheid tot 7 jaar verzekerd op basis 

van nieuwwaarde. 

Gebruikte caravan:
Mogelijkheid tot 5 jaar verzekerd op basis

van aanschafwaarde. 

Voordelen Anker 
Caravanverzekering

Uiteraard kun je bij ons ook je bagagewagen en trailer 
verzekeren op de Anker Caravanverzekering.



•   Tot 20% no-claimkorting

•   Korting bij uitsluitend gebruik in Nederland

•   24/7 Anker Alarm Service  

 voor hulpverlening tijdens je reis

•  Korting bij vrijwillig eigen risicoAnker Caravan Schade Service: Als je de caravan laat repareren door een 
aangesloten caravan schadeherstelbedrijf, vervalt het 
standaard eigen risico. 

Voordelen Anker 
Caravanverzekering



 
 
 

Beperkt Casco Volledig Casco
Brand ✔ ✔

Diefstal ✔ ✔

Storm ✔ ✔

Aansprakelijkheid ✔ ✔

Hulpverlening ✔ ✔

Aanrijding ✔

Vandalisme ✔

Kies je eigen dekking
Kies zelf of je de caravan Beperkt Casco of 

Volledig Casco verzekerd.



Hagel 

Dekking die uitkeert bij hagel-
schade. Je ontvangt korting op 
deze aanvullende dekking als de 
caravan beschikt over een 
hagelbestendiger dak.

Inboedel, voortent 
en luifel

Dekking voor een voortent, 
luifel, inboedel en 
caravanaccessoires zoals 
een mover.

Vervangende 
Caravan

Dekking voor een vervangende 
caravan bij uitval voor vertrek 
door bijvoorbeeld een 
aanrijding, storm of diefstal.

Gebruik van je 
caravan

Dekkingen voor als je de caravan 
anders gebruikt dan standaard. 
• Verhuur
• Toercaravan in gebruik  
 als stacaravan
• Deelbezit en deelgebruik

Aanvullende 
dekkingen



Over Anker Insurance

Bij ons kan je meer verzekeren dan alleen je caravan. Ook 
voor jouw fiets, reis of recreatie- en hobbyartikelen hebben 
wij uitgebreide mogelijkheden. Kies daarom samen met je 
adviseur voor Anker Insurance!

Wij zijn niet alleen een nicheverzekeraar met meer dan 

100 jaar ervaring, maar ook de specialist op het gebied 

van Rechtsbijstand, Reis en Recreatie. Als verzekeraar 

bieden we net dat beetje meer. Samen met onze 

volmachten, partners en adviseurs zorgen wij ervoor dat 

iedere klant goed verzekerd is.

Anker Insurance is onderdeel van Anker Insurance Company
Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

https://www.ankerinsurancecompany.eu/nl/
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